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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด
ว่ าด้ วยการถือหุ้น
พ.ศ. 2563
--------------อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด
ข้ อ 55(9) และข้ อ 81(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 55 ครัง้ ที่ 5/2563 วันที่ 15 มีนาคม 2563
จึงกาหนดระเบียบว่าด้ วยการถือหุ้น ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด ว่าด้ วยการ
ถือหุ้น พ.ศ. 2563"
ข้ อ 2. ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2563 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ให้ ยกเลิก "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด ว่าด้ วยการถือหุ้น
พ.ศ.2562" และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสัง่ มติ หรื อข้ อความอื่นใด ซึง่ ขัดหรื อแย้ งกับระเบียบนี ้ ให้ ใช้
ระเบียบนี ้แทน
ข้ อ 4. ในระเบียบนี ้
"สหกรณ์"
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จากัด
"คณะกรรมการดาเนินการ" หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จากัด
"สมาชิก"
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จากัด
"เงินได้ รายเดือน" หมายถึง เงินเดือนหรื อค่าจ้ างประจา ซึง่ สมาชิกได้ รับจากหน่วยงาน
เจ้ าสังกัด หรื อเงินบานาญ หรื อเงินบาเหน็จรายเดือน ตามกฎหมายว่าด้ วยบาเหน็จ
บานาญ ซึง่ สมาชิกได้ รับจากทางราชการด้ วย
ข้ อ 5. สมาชิกทุกคนต้ องส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือนตังแต่
้ เดือนแรกที่เข้ าเป็ นสมาชิก จานวนไม่น้อย
กว่าร้ อยละห้ าของเงินได้ รายเดือน และสูงสุดไม่เกินร้ อยละยี่สิบของเงินได้ รายเดือน
สมาชิกที่สง่ เงินสะสมค่าหุ้นรายเดือนมาแล้ วจนครบหรื อไม่น้อยกว่า 300,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นจานวน
เงิน 3,000,000.00 บาท (สามล้ านบาทถ้ วน) หากประสงค์จะส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือนต่อไปโดยการหัก ณ
ที่จา่ ย ให้ สง่ ได้ ในอัตราร้ อยละห้ าของเงินได้ รายเดือน หากมีเศษของบาทให้ ปัดขึ ้นเป็ นสิบบาท
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สมาชิกที่สง่ เงินสะสมค่าหุ้นรายเดือนมากกว่าร้ อยละยี่สิบของเงินได้ รายเดือน ก่อนระเบียบนี ้บังคับใช้
ก็ให้ สง่ ต่อไปได้ จนกว่าจะแจ้ งเปลี่ยนแปลง
ข้ อ 6. สมาชิกที่สง่ เงินสะสมค่าหุ้นรายเดือนมาแล้ วไม่น้อยกว่าหนึง่ ร้ อยยี่สิบเดือน และไม่มีหนี ้กับ
สหกรณ์ ไม่ต้องส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือนอีก เว้ นแต่
(1) ในกรณีที่สมาชิกที่มีหนี ้กับสหกรณ์ จะต้ องส่งเงินสะสมค่าหุ้นต่อไปอีกตามที่กาหนดในข้ อบังคับ
ของสหกรณ์ ในอัตราตาม ข้ อ 5
(2) ในกรณีที่สมาชิกที่มีหนี ้กับสหกรณ์ แต่ไม่มีเงินได้ รายเดือนให้ หกั ณ ที่จา่ ย ต้ องส่งเงินสะสมค่าหุ้น
ตามอัตราครัง้ สุดท้ ายที่มีเงินได้ รายเดือนให้ หกั ณ ที่จา่ ย โดยให้ สง่ ด้ วยตนเองที่สานักงานสหกรณ์
หรื อส่งผ่านสถาบันการเงินภายในเดือนนัน้ ๆ
ข้ อ 7. คณะกรรมการดาเนินการ อาจให้ สมาชิกซื ้อหุ้นเพิ่มเป็ นครัง้ คราวได้ ตามประกาศของสหกรณ์ที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด และไม่นบั เป็ นงวดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
ข้ อ 8. สมาชิกที่สง่ เงินค่าหุ้นรายเดือนมาแล้ วไม่น้อยกว่าหนึ่งร้ อยยี่สิบเดื อน และไม่มีหนี ้สินต่อสหกรณ์
จะงดส่งค่าหุ้นรายเดือนต่อไปหรื อลดจานวนการถื อหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้ งความจานงเป็ นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดาเนินการ แต่ในปี หนึง่ ๆ จะขอเปลี่ยนแปลงมากกว่าสองครัง้ ไม่ได้
สมาชิกที่มีหนี ้สินต่อสหกรณ์ไม่เกินร้ อยละ 90 ของเงินค่าหุ้นที่สะสมไว้ อาจของดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้
โดยแจ้ งความจานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ข้ อ 9. การให้ ง ดส่ง ค่าหุ้นรายเดื อนชั่วคราว เมื่ อสมาชิ กมี คาขอเป็ นหนัง สื อ และคณะกรรมการ
ดาเนินการได้ สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนัน้ ตกอยู่ในพฤติการณ์ อันทาให้ ไม่สามารถส่งเงินค่าหุ้ นราย
เดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ ้นด้ วยเจตนาอันไม่สจุ ริตของตน คณะกรรมการดาเนินการจะอนุญาตให้ สมาชิกนันมิ
้ ต้อง
ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนชัว่ ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรก็ได้
ข้ อ 10. สหกรณ์จะจ่ายเงินปั นผลตามหุ้นให้ แก่สมาชิกในอัตราไม่เกินตามที่ก ฎหมายว่าด้ วยสหกรณ์
กาหนดแห่งเงินค่าหุ้นที่ชาระของสมาชิกแต่ละคน และจะจ่ายให้ แก่สมาชิกภายหลังที่ประชุมใหญ่พิจารณา
อนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรสุทธิแล้ ว
การคานวณเงินปั นผลตามหุ้น ให้ คานวณเงินปันผลเป็ นรายวัน ดังนี ้
(1) เงินสะสมค่าหุ้นรายเดือนที่มาจากการหัก ณ ที่จา่ ยจากเงิ นได้ รายเดือนของสมาชิก หรื อเงินค่าหุ้น
ที่สมาชิกส่งสะสมรายเดือน ให้ คานวณเงินปันผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 ของเดือนถัดไป
(2) เงินสะสมค่าหุ้นจากการซื ้อหุ้นเพิ่มตามประกาศสหกรณ์ ให้ คานวณเงินปันผลตังแต่
้ วนั ที่สมาชิก
ส่งเงินค่าหุ้นต่อสหกรณ์ หากสมาชิกส่งเงินผ่านธนาคารพาณิชย์หรื อระบบอิเล็กทรอนิกส์นอก
เวลาทาการหรื อในวันหยุดทาการของสหกรณ์ สหกรณ์จะคานวณเงินปันผลในวันทาการถัดไป
หรื อวันแรกของการเปิ ดทาการ
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ข้ อ 11. การจ่ายเงินปั นผล สาหรับสมาชิกที่ขาดสมาชิกภาพ ตามข้ อบังคับข้ อ 45 ซึ่งคณะกรรมการ
ดาเนินการได้ สอบสวนพิจารณาแล้ ว ทางสหกรณ์จะจ่ายคืนเงินค่าหุ้นทันที และจะงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับปี
นัน้ ด้ วย แต่ถ้ าหากเรี ยกให้ จ่า ยเงิ นคืน ค่าหุ้นหลัง จากวันสิ น้ ปี ที่อ อกจะได้ รับเงิ นปั นผลส าหรั บปี ที่ออกนัน้
หลังจากที่ประชุมใหญ่ได้ พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิแล้ ว
ข้ อ 12. การจ่ายเงินปั นผลตามข้ อ 10 นัน้ ทางสหกรณ์ มีอานาจหักจานวนเงินซึ่งทางสมาชิกต้ อง
รับผิดชอบต่อสหกรณ์ออกก่อน
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2563
ลงชื่อ
(นายสมชาย ไกรสังข์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จากัด
-------
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